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Onderwerp:

00.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.

01.

Vragenhalfuurtje
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
Door de fractie GroenLinks wordt een motie vreemd aan de orde van de dag “Verbod op
lachgas” als agendapunt 27 toegevoegd.
Op verzoek van wethouder Fintelman wordt agendapunt 13 (Voorstel toetreding
gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo bij de GR Cocensus) van de agenda gehaald.
Met deze wijzigingen wordt de raadsagenda vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 april jl
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
De voorgestelde afdoening in de rubrieken AA, AB, AC, B en C wordt overgenomen door
de raad.
Onder rubriek D doet wethouder Does de mededeling dat met de aanstaande
samenvoeging van de besturen van de nu nog zelfstandig opererende plaatselijke
omroepen in Heerhugowaard en Langedijk, de vorming van een streekomroep in gang
gezet is.

06.

Benoemen beëdigen raadsgriffier (RB2010055)
Er is over deze benoeming schriftelijk gestemd. Er zijn 29 stemmen uitgebracht, alle op
de voorgedragen persoon. De raad heeft daarmee unaniem besloten de heer G.J. de
Graaf met ingang van 1 augustus 2019 te benoemen tot zijn raadsgriffier.
De voorzitter heeft vervolgens de ambtseed van de heer De Graaf afgenomen.

07.

Benoemen en beëdigen wethouder A.M. Valent-Groot (RB2019052)
De heren S. Brau en F. Hoekstra wijden namens de raad enkele woorden aan het
afscheid van mevrouw Valent als raadslid. De burgemeester rondt dit af met het namens
de Koning benoemen van mevrouw Valent tot Lid in de orde van Oranje Nassau.
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven deelde mede dat de
ingediende bescheiden aantonen dat de kandidaat voldoet aan de wettelijke
benoembaarheidseisen.
Er is vervolgens over deze benoeming schriftelijk gestemd. Er zijn 29 stemmen
uitgebracht: 27 stemmen voor de voorgedragen kandidaat en 2 ongeldige stemmen.
De gemeenteraad heeft aldus besloten A.M. Groot-Valent te benoemen tot voltijds
wethouder van de gemeente Heerhugowaard.
De voorzitter heeft vervolgens de ambtseed van mevrouw Valent afgenomen.
Mevrouw Valent spreekt hierna een woord van dank uit.

08.

Benoemen en beëdigen raadslid J.J. van de Starre (RB2019053)
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven deelde mede dat de
ingediende bescheiden aantonen dat de kandidaat voldoet aan de wettelijke
toelatingseisen.
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten tot toelating van de heer J.J. Van der
Starre als lid van de gemeenteraad.
De voorzitter heeft vervolgens de ambtseed van de heer Van der Starre afgenomen.
De heer Van der Starre spreek hierna een woord van dank uit.

09.

Toelaten, benoemen en beëdigen J.R. Vrieswijk (D66) als
commissie-niet raadslid (RB2019062)
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven deelde mede dat de
ingediende bescheiden aantonen dat de kandidaat voldoet aan de wettelijke
benoemingseisen.
Er is vervolgens over deze benoeming schriftelijk gestemd. Er zijn 29 stemmen
uitgebracht: waarvan 29 op de voorgedragen kandidaat.
De raad heeft daarmee besloten de heer J.R. Vrieswijk namens de fractie D66 te
benoemen als commissielid-niet raadslid.
De voorzitter heeft vervolgens de ambtseed van de heer Vrieswijk afgenomen.
Hierna volgt een korte schorsing van de vergadering om gelegenheid te geven tot
feliciteren.

10.

Naamswijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoerings Dienst
Noord-Holland Noord (RUD NHN) in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(OD NHN) (RB2019026)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:

1. Instemmen met de naamswijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoerings Dienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) in Omgevingsdienst NoordHolland Noord (OD NHN) per 1 maart 2019.
2. Het Dagelijks bestuur schriftelijk in kennis stellen dat er geen bezwaren zijn tegen de
naamswijziging van de RUD NHN.
11.

Aanleg Riolering 2019 (RB2019035)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten om:
1. Het krediet voor de riolering de Draai ad € 1.067.000 en de Vaandel ad € 45.000,-beschikbaar te stellen.
2. Dit krediet te kapitaliseren conform de in het GRP vastgestelde kaders

12.

Jaarrekening 2018 en zienswijze begroting 2020 GR Cocensus (RB2019028)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten om:




geen zienswijze af te geven over de bestemming van het rekeningresultaat 2018 van
de GR Cocensus
geen zienswijze af te geven op de begroting 2020 van de GR Cocensus
de begrote bijdrage aan de GR Cocensus voor 2020 ad € 893.300 op te nemen in de
begroting 2020.

13.

Voorstel toetreding gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo bij de GR Cocensus
(RB201930)
Dit voorstel is bij de vaststelling van de raadsagenda van de agenda gehaald.

14.

Vaststellen nieuwe Huisvestingsverordening RB201936
Tijdens de behandeling van dit agendapunt is amendement A in stemming gebracht door
D66. Het amendement heeft de volgende tekst:

Onderwerp: Vaststellen nieuwe huisvestingsverordening
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2019, besprekende
het raadsvoorstel Vaststellen nieuwe huisvestingsverordening;
Overwegende dat:
- De voorgestelde definitie van seniorenwoning op meer dan één manier te interpreteren is;
- Het gebruik van het woord seniorenwoning tot misverstanden kan leiden, waardoor
woningzoekenden het idee zouden kunnen krijgen dat niet iedereen zich voor een
dergelijke woning mag inschrijven;
- Het een doelstelling van de gemeente is om in de communicatie naar de inwoners helder
taalgebruik te hanteren.
Besluit:
Artikel 1, Begripsbepalingen, tweede aandachtsstreepje, de tekst
“Seniorenwoning: een zelfstandige ‘rollator toe- en doorgankelijke woning’ in een complex dat
door de opzet en de ligging nabij voorzieningen met name interessant is voor senioren.”
Als volgt te wijzigen:
“Seniorenwoning: een zelfstandige ‘rollator toe- en doorgankelijke woning’ in een complex dat
door de opzet en de ligging nabij voorzieningen met name interessant is voor senioren, maar
waar iedereen zich voor kan inschrijven.”

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie D66 Heerhugowaard
Amendement A is in stemming gebracht en met 5 stemmen voor en 24 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden: D66, GL
Tegen stemden: HOP, SH, VVD, CDA, ND, PvdA, CU
Vervolgens heeft de raad unaniem besloten:
- Vast te stellen de Huisvestingsverordening 2019.
15.

Herziening Algemene plaatselijke verordening (RB2018117)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten om:
1. de nieuwe Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2019 vast te stellen; en
2. de Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2015, zoals die is vastgesteld
op 15 december 2015 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 februari 2018, in te
trekken.

16.

Wijziging GR Halte Werk RB2019020
Tijdens de behandeling van dit agendapunt is de fractie D66 Motie 02 in stemming
gebracht. De motie kent de navolgende tekst:

Onderwerp: Meer openbaarheid Halte Werk
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2019, agendapunt
raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Halte Werk.
Constaterende dat:
- in de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling Halte Werk de
vergaderingen van het bestuur besloten worden verklaard;
- de gemeenteraad een kaderstellende tank heeft;
- de gemeenteraad een controlerende taak heeft;
- de gemeenschappelijke regeling Haltewerk afwijkt door het ontbreken van een algemeen
bestuur
Overwegende dat:
- de gemeenteraden van de participerende gemeenten de controlerende taak goed moeten
kunnen uitvoeren;
- het de standaard moet zijn dat onze bestuurders zo transparant als mogelijk opereren;
- een openbare besluitenlijst niet toereikend is omdat dit slechts een korte weergave is van
een vergadering;
- de gemeenteraden meer grip willen op gemeenschappelijke regelingen;
- veel vergaderingen van het bestuur over de bedrijfsvoering gaan, maar er ook
vergaderingen zijn die over beleid gaan;
- meer openbaarheid bijdraagt aan vertrouwen in de politiek;
- Haltewerk een belangrijke organisatie is waar raadsleden en inwoners op hoofdlijnen
moeten kunnen volgen wat er besloten wordt in het bestuur.
Draagt het College op:

1. Het openbaar verklaren van de vergaderingen zoals genoemd in artikel 9, lid te realiseren bij
onder meer beraadslaging of besluitvorming over:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;
b. het vaststellen en wijzigen van de kadernota en de ingebrachte zienswijzen van
deelnemende gemeenten;
c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van rechtspositieregelingen voor het personeel van
Halte werk;
d. het uittreden uit, opheffen of wijzigen van de regeling;
e. het oprichten van of deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen,
verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
2. Binnen het bestuur te realiseren dat de besluitenlijst van de vergadering openbaar wordt
gemaakt voor zover het besluiten bevat die openbaar zijn. Van de vergaderingen zoals
beschreven onder artikel 9, lid 1 sub a tot en met e worden notulen opgesteld en gedeeld met de
raden van de deelnemende gemeenten. De agenda van vergaderingen zoals beschreven onder
artikel 9, lid 1 sub a tot en met e wordt vooraf gedeeld met de raden van de deelnemende
gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag,
D66 Heerhugowaard GroenLinks Heerhugowaard
De gemeenteraad heeft op het raadsvoorstel met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen
het volgende besloten:
- het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke
Regeling Halte werk overeenkomstig de bijlage I.
Voor stemden HOP, SH, VVD, CDA, ND, CU
Tegen stemden: D66, GL, PvdA
Vervolgens is is de motie in stemming gebracht. De motie is verworpen met 6 stemmen
voor en 23 stemmen tegen.
Voor stemden: D66, GL, PvdA
Tegen stemden: HOP, SH, CDA, ND, CU.
17.

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Heerhugowaard 2019
(RB2019031)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
- de verordening cliëntenraad Participatiewet gemeente Heerhugowaard 2019 vast te
stellen.

18.

Ontbinden vertrouwenscommissie (RB2019061)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
De vertrouwenscommissie (her)benoeming van de gemeente Heerhugowaard te
ontbinden.

19.

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
(RB2019046)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten om:
- ten aanzien van de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 gemeenschappelijke
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar een positieve zienswijze af te geven.

20.

Financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap
Geestmerambacht (RB2019047)
De raad heeft op verzoek van de fractie D66 de beslispunten 1 t/m 4 afzonderlijk in
stemming gebracht en in meerderheid het volgende besloten:
1.
2.
3.
4.

Een zienswijze af te geven bij de begroting 2020
Een zienswijze af te geven bij de jaarrekening 2018
Geen opmerking te maken bij de begrotingswijziging 2019
Zorgen te uiten over het verloop van de exploitatiereserve/exploitatierisico

De zienswijze luidt:
1. De begroting 2020 geeft een goed beeld van de financiële verplichtingen en geeft geen
aanleiding tot vragen. Wel benadrukken wij het belang om de algemene reserve op het
juiste niveau te brengen, zodat de eventuele financiële risico’s voor deelnemende
gemeenten beperkt worden. Inzake nieuw beleid spreken wij ons wens uit om het tijdig in
kaart te brengen en in de begroting op te nemen.
2. De jaarrekening 2018 is compleet en laat geen onduidelijkheid bestaan over de
uitgevoerde zaken en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen. Hierbij wordt wel
aanbevolen om de opmerkingen van IPA-ACON accountant op te volgen en de
toekomstige jaarstukken te laten aansluiten bij de relevante richtlijnen BBV.
3. De inhoudelijke en financiële verantwoording in Begrotingswijziging 2019 geven geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen.
4. Het college uit haar zorgen over het verloop van de exploitatiereserve/exploitatierisico en
verwacht van het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht voorstellen hoe zij
hiermee om willen gaan.
Besluitvorming ten aanzien van:
beslispunt 1: 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, GL, ND, PvdA, CU
Tegen stemde: D66
Beslispunt 2: Unaniem voor
Beslispunt 3: Unaniem voor
Beslispunt 4: Unaniem voor.
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Zienswijze GGD begroting 2020 en jaarstukken 2018 (RB2019048)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1.
Onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2018 GGD HN:
a. Te constateren dat de financiële positie van de GGD verbeterd is en dat de GGD
daarin vooruit loopt op het financieel herstelplan
b. Te verzoeken in de jaarstukken 2019 in een oogopslag aan te geven in welke mate
maatschappelijke effecten behaald zijn en dit mede te onderbouwen met
monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken van de GGD.
c. Te verzoeken met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen waarin
per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, zijn
uitgevoerd.
2. Onderstaande zienswijze af te geven over de programmabegroting 2020 GGD HN:
a. Te constateren dat de begroting aansluit bij de beleidsarme kaderbrief 2020 en
eerdere zienswijzen over het onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke
taken en het formuleren van kengetallen zijn verwerkt.
b. Aanvullend te verzoeken om aan de begroting 2020 en in de begroting van de jaren
erna toe te voegen
- beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
- een begroting van plustaken per gemeente.

22.

Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst NoordHolland Noord (OD NHN) (RB2019049)
De raad heeft met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen besloten:
1. De begrote bijdrage voor milieutaken bij de ODNHN ad € 656.146,- op te nemen in de
begroting 2020.
2. De zienswijze bij de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 vast te stellen. De zienswijze
luidt:
Ten aanzien van de begroting 2020:
1. Hoe denkt de OD NHN vanaf 2020 voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om
risico’s het hoofd te kunnen bieden?
2. Bij Masterplan ICT is een bedrag van € 0,- (pag. 24) opgenomen terwijl het bedrag dat in
de resultaatbestemming is genoemd, € 953.615 bedraagt. Is daar een verklaring voor?
3. Hoe kan het verschil worden verklaard in de meerjarenbegroting behorende bij de
kadernota en de nu gepresenteerde begroting een toelichting ontbreekt?
4. De OD NHN stelt dat zij een transparante organisatie wil zijn. Kan concreet worden
aangeven wanneer deelnemers kunnen inloggen op de werkomgeving van de OD NHN?
Een besluit hierover wordt al 6 jaar vooruitgeschoven.
5. Gezien de te verwachten grote impact van de stelselwijziging verdient het aanbeveling
gedurende 2020 gezamenlijk met de deelnemers tot nieuwe
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) te komen. Tevens geven wij u ter overweging
om naast de DVO een service level agreement (SLA) en dossier afspraken te maken en
procedures (DAP) te ontwikkelen.
6. Onderzoek mogelijkheden om binnen huidige capaciteit slimmer de toename taken op te
vangen;
Ten aanzien van de jaarrekening 2018:
1. Waarom zijn de resterende gelden uit het resultaat 2018 niet besteed aan het opvullen
van het weerstandsvermogen en worden ze gerestitueerd aan de deelnemers?
2. Is besluitvorming de enige reden van vertraging in het Masterplan ICT of zijn andere
factoren die een rol een spelen?
3. Wat is de planning voor een nieuwe financieringswijze wanneer leidt dit tot concrete
voorstellen en implementatie?
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, GL, ND, PvdA, CU
Tegen stemde: D66
Voorafgaande aan de stemming is door de fractie D66 een stemverklaring afgelegd.

23.

Begroting 2020 en rekening 2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en
oprichting Brandweerschool (RB2019050)
De raad heeft zonder discussie unaniem te volgende besloten:
1. De zienswijze bij de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 Veiligheidsregio NoordHolland Noord vast te stellen.
De zienswijze luidt:
a. Ten aanzien van de begroting 2020
-In aansluiting op de aanbevelingen van de visitatiecommissie is de raad van mening
dat de focus van de Veiligheidsregio moet liggen op het op orde brengen van de basis
en het consolideren daarvan, in plaats van zich te richten op het verbinden van de
werelden zorg en veiligheid door het oppakken van taken als verwarde personen,
verplichte GGZ en het thema jeugd, alcohol en drugs. Deze taken liggen primair bij
andere instanties zoals GGD en GGZ.

b. Ten aanzien van de jaarstukken 2018:
- De Veiligheidsregio om uitleg te vragen over het uitblijven van het
incidentenbestrijdingsplan Water
-Niet akkoord te gaan met het vormen van een bestemmingsreserve van EUR
250.000 voor automatisering en informatiebeveiliging zonder concrete onderbouwing.
-Ten aanzien van de keuze voor de resterende EUR 66.000 te kiezen voor optie II
(het bedrag uitkeren aan de deelnemende gemeenten) vanwege het ontbreken van
concrete plannen om het bedrag te bestemmen aan een bestemmingsreserve
‘Netwerk gemeenten en ketenpartners’.(optie I) Ook in de kadernota is hierover niets
aangegeven.
2. geen wensen of bedenkingen te uiten over de oprichting van de Brandweerschool
Noord-Holland.
24.

Gemeenschappelijke regeling: Zienswijzen jaarrekening 2018 en begroting 2020 VVI
(RB2019057)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. Geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2018 van de GR VVI
2. Geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2020 van de GR VVI
-

De onderbouwing is:
De jaarstukken 2018 zijn compleet en laten geen onduidelijkheid bestaan over de
uitgevoerde zaken en daaraan gekoppelde financiële gevolgen.
De begroting 2020 geeft een goed beeld van de beoogde resultaten en financiële
verplichtingen. Het geeft geen aanleiding tot vragen.
Hierbij is rekening gehouden dat de begroting en jaarstukken aansluiten bij de relevante
richtlijnen BBV. Aangezien de gemeenschappelijke regeling VVI zeer beperkte
activiteiten ontplooit, is een deel van de BBV niet op de VVI van toepassing en komt
daarom ook niet in de stukken tot uiting. Een goedkeurende accountantsverklaring is
bijgevoegd.

25

Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 Halte Werk (RB2019059)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten om:
1. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 van Halte Werk
2. geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2020 van Halte Werk.

26.

Zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020 WNK Personeelsdiensten
(RB2019060)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
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geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 van WNK personeelsdiensten
geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van WNK personeelsdiensten

motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks “Verbod op lachgas”
(Bij19-389)
Door de fractie GroenLinks is een motie met de navolgende tekst in stemming gebracht:

Onderwerp
Opnemen van een verbod op recreatief gebruik van lachgas in de evenementenvergunning

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2019
Constaterende dat:
-

Het recreatief gebruik van lachgas in populariteit toeneemt in Nederland
Het gebruik van lachgas een verhoog risico geeft op onberekenbaar gedrag,
bewusteloosheid en hallucinaties.
Diverse gemeenten, waaronder buurgemeente Alkmaar, reeds een dergelijk verbod
hebben opgenomen in hun evenementenvergunning.

Overwegende dat:
-

Organisatoren van evenementen medeverantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor de
handhaving.
Het opnemen in de APV (nog) niet voldoende juridische waarborgen geeft.

Verzoekt het college om
1. Zo spoedig mogelijk, een verbod op recreatief gebruik van lachgas op te nemen in de
evenementenvergunning, waardoor organisatoren van evenementen medeverantwoordelijk
zijn voor de handhaving.
2. Dit verbod te communiceren via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen.
3. Het jongerenwerk actief te betrekken bij voorlichting over de risico’s van het recreatief
gebruik van lachgas.
En gaat over tot de orde van de dag,
Groenlinks Heerhugowaard
C. Kwint

Senioren Heerhugowaard
ChristenUnie
W.J. ManderslootT.J. Visser-Hogeterp

De gemeenteraad heeft de motie met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen
aangenomen.
Voor stemden: SH, VVD, CDA, D66, GL, PvdA, CU
Tgen stemden: HOP, ND
Voorafgaande aan de stemming zijn stemverklaringen afgelegd door de fracties HOP en
VVD.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 04 september 2018,
de griffier,

de voorzitter,

